
    Последние поступления актов КМУ  

Присуджено 18 Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2015

рік. Їх отримають представники молоді, які  мають особливі  досягнення, що сприяють розвитку молодіжних

ініціатив на місцевому рівні.

Це дасть змогу підтримати ініціативних молодих людей, активізувати участь молоді у суспільно-політичному

житті і заохотити до подальшої роботи та нових досягнень задля розвитку України.

Нагадаємо,  що  відповідно  до  Положення  про  Премію Кабінету Міністрів  України за  особливі  досягнення

молоді у розбудові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 листопада 2007 р. №

1333, щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.

Текст документа:“Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за
особливі досягнення молоді у розбудові України ” № 671-р —

редакция от  14.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 вересня 2016 р. № 671-р

Київ

Про присудження Премії Кабінету Міністрів України

 за особливі досягнення молоді у розбудові України

Присудити Премію Кабінету Міністрів  України за  особливі  досягнення молоді  у розбудові

України за 2015 рік:

За правозахисну та політичну діяльність, боротьбу з корупцією, розвиток місцевого

самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального

господарства

ПЕЛЕХАТОМУ

Андрію Олеговичу

— науковому співробітникові державної установи

“Інститут регіональних досліджень імені М. І.

Долішнього Національної академії наук”, кандидатові

економічних наук, Львівська область

ТКАЧУКУ

Захарію Михайловичу

— керівникові групи “Молодіжний центр” в структурі

відділу соціального розвитку закладів та установ

освіти і науки Волинської обласної ради

За національно-патріотичне виховання громадян, підготовку молоді до захисту незалежності і

територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та

іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам

спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в
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антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях

ДЕЯКУ

Тарасу Володимировичу

— керівникові громадської організації “Спортивно-

патріотичне об’єднання “Карпатська Січ”,

Закарпатська область

ДМИТРУК

Анастасії Миколаївні

— поетесі, громадському діячеві, Чернігівська область

ДУБОВОМУ

Василю Ігоровичу

— голові секретаріату Тернопільського обласного

осередку Всеукраїнської молодіжної громадської

організації “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”

КРАСНІЙ

Катерині Ігорівні

— співорганізатору національно-патріотичної молодіжної

військової програми “Карпатський Легіон”, Івано-

Франківська область

МАЦЮК

Людмилі Ярославівні

— заступникові голови громадської організації

“Волонтери Вижниці”, Чернівецька область

ОСКОМІ

Миколі Миколайовичу

— президентові благодійного фонду “Розвиток футболу

України”, м. Київ

СКВОРДЯКОВУ

Олексію Андрійовичу

— співзасновнику громадської організації “Запорізька

рада ветеранів АТО”

СТЕБЛО

Лесі Василівні

— голові правління громадської організації “Тепло

рідних сердець”, Хмельницька область

ЯРКО

Ірині Геннадіївні

— віце-президентові Запорізької молодіжної громадської

організації “Небо без кордонів”

За впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових

робочих місць, освіту та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому

числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб тощо

РОЖКУ

Дмитру Миколайовичу

— директорові товариства з обмеженою

відповідальністю “Прилуки-ГарантБуд”, Чернігівська

область

За популяризацію здорового способу життя, спортивної діяльності, профілактики та охорони

здоров’я населення

ВИШНІ

Світлані Олександрівні

— учителеві-методисту фізичної культури авторської

школи М. П. Гузика, Одеська область

За захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від

надзвичайних ситуацій, охорону навколишнього природного середовища, захист тварин

СЕМЕНКОВУ

Євгену Анатолійовичу

— членові Миколаївського обласного осередку

Всеукраїнської молодіжної громадської організації

“Національна організація скаутів України”

За культурно-мистецьку та наукову діяльність, збереження і популяризацію історичної та

культурної спадщини

ВАСИЛЬЧУКУ

Євгену Олеговичу

 віце-президентові благодійного фонду “ЩИТ

ВІТЧИЗНИ”, Черкаська область

КУЛАГІНУ

Дмитру Олександровичу

— професорові кафедри “Електропостачання

промислових підприємств” Запорізького

національного технічного університету, кандидатові

технічних наук

ТРОФИМЧЕНКО

Анастасії Леонідівні

— керівникові гуртка образотворчого мистецтва

спеціалізованої школи № 53 м. Києва

ШТОНЬ

Ірині Олександрівні

— молодшому науковому співробітникові лабораторії

квантової нанобіології Інституту експериментальної

патології, онкології і радіобіології імені Р. Є.

Кавецького Національної академії наук, м. Київ

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН
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